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Resumo Este estudo tem como foco o intercâmbio internacional de jovens com deficiência no campo 

da autoadvocacia: quatro jovens brasileiros com deficiência foram convidados a visitar uma 

organização canadense que promove formação para o exercício da autoadvocacia. Esta experiência 

foi fruto do intercâmbio acadêmico-científico realizado pela pesquisadora na Organização People 

First, no Canadá em 2011. A autoadvocacia é um movimento mundial que emerge na década de 60 

no Canadá para lutar contra a opressão histórica vivenciada por pessoas com deficiência e é 

compreendida como a ação ou expressão da voz de uma pessoa ou um grupo de pessoas em seu 

próprio nome, sem a intervenção de terceiros. No Brasil, este movimento é iniciado na década de 80, 

mas ainda é pouco conhecido, incentivado e estudado. Raros são os estudos que abordam a pessoa 

com deficiência no papel de autoadvogada. A literatura brasileira na área de estudos sobre Pessoas 

com Deficiência predominantemente abordam questões relativas ao diagnóstico ou patologia, 

políticas públicas ou processo educacionais e, em geral, mantém invisível a histórias de vida e 

sucesso, as experiências de autonomia e empoderamento dessas pessoas. O argumento central desse 

estudo é o de que o período de transição entre a juventude e a vida adulta caracteriza-se como um 

momento chave para a formação de grupos de jovens autoadvogados, que se reconhecem como 

sujeitos de direito e são preparados para defender e promover seus direitos. Neste artigo, portanto, 

apresentamos a experiência vivenciada pela pesquisadora no Canadá durante seu mestrado a fim de 

discutir a importância deste tipo de intercâmbio acadêmico em Programas de Pós Graduação para o 

impulsionamento de áreas relevantes para o empoderamento da PcD. Será detalhado, a seguir, a 

experiência de intercâmbio internacional vivida por jovens com deficiência a partir de suas vozes. O 

objetivo do grupo de jovens ao conhecer a experiência canadense de autoadvocacia é fortalecer o 

movimento da autoadvocacia no Brasil. A análise dessa experiência aponta que a interação entre 

pessoas com deficiência de contextos culturais, sociais e econômicos distintos, contribui para o 

fortalecimento do movimento de autoadvocacia no mundo, uma vez que a troca de experiências e 

conhecimentos os une enquanto grupo com uma identidade própria e única, que luta pela vivência do 

“nada sobre nós sem nós” em suas vidas, ainda que em realidades diferentes. 
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